Kvarteret Eol:

Snart dags för
lägenhetssläpp!

"Det har blivit
otroligt fint"

Positiva reaktioner
på Skogslyckan
Möt våra
byggprojektledare
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INSIDAN

Linda Samuelsson, ekonomi- och personalchef.
I handen håller du årets sista nummer av
Uddevallahems tidning Bo&Trivas. Den
här välmatade tidningen är fylld med en
del av allt det spännande som händer på
Uddevallahem just nu.
För några år sedan pekade vi på Udde
vallahem ut vår färdriktning. Vi sa att vår
position ska vara att vi utvecklar Udde
valla. När vi nu summerar ett händelserikt
2017 kan vi utan tvekan konstatera att vi
gjort verklighet av orden.
För en utomstående betraktare är de
synligaste bevisen på vårt driv att utveckla
Uddevalla antagligen de byggkranar som
reser sig på flera ställen i vår stad. Sam
manlagt bygger vi nu över 150 nya lägen
heter, ett stort antal servicebostäder samt
kontor.
Med Eol och Sundberg i centrum såg
vi två tomter med fantastisk potential
som inte utnyttjades. Nu bygger vi fina
lägenheter i olika storlekar och skapar en
förtätning som vi tror att hela Uddevalla
centrum kommer att må gott av.
Efterlängtade är också våra 47 nya
lägenheter i kvarteret Rudan på Tureborg.
På bara en halvtimma var huset fyllt när

vi släppte lägenheterna i oktober. Och lite
extra kul är det att se att vår satsning på
mindre ettor och tvåor har fallit så många
ungdomar i smaken.
Parallellt med våra nyproduktioner
lägger vi mycket kraft på stora ROT-
renoveringar, där våra hyresgäster framför
allt får helt nya kök och badrum. I den här
tidningen kan du läsa om Therese, en av
många nöjda hyresgäster på Östanvinds
vägen där Uddevallahem nu ger över 230
lägenheter en välbehövlig ansiktslyftning.
Men allt är inte stora byggprojekt ens
i vår vardag. När vi utvecklar Uddevalla,
och jobbar mot visionen att vara regionens
främsta bostadsbyggare/förvaltare, har vi
en betydligt bredare ingång.
Oavsett om du är hyresgäst hos Udde
vallahem eller inte har det knappast und
gått dig vilket jättejobb våra miljövärdar
och bovärdar gör för att skapa trevliga och
trygga bostadsområden. Inte minst våra
fina utemiljöer är mycket uppskattade runt
om i kommunen.
Med tanke på att ungefär var sjätte
Uddevallabo bor hos Uddevallahem har
vi också all anledning att värna och driva

på stadens utveckling. Det som är bra för
Uddevalla är bra för Uddevallahem, och
vice versa.
Vårt breda samhällsansvar syns till ex
empel i vårt engagemang för ungdomar.
Allt ifrån alla de sommarjobb och praktik
platser vi skapar, till att vi lägger ner tid
och engagemang ihop med vår fadderklass
på Norgårdenskolan.
Ett annat kärt område är miljön. Vi
har effektiviserat bort nästan 13 procent
av vår energiförbrukning senaste tio åren
och med nya mål fortsätter vi nu jakten på
att minska vår klimatpåverkan. Dessutom
engagerar vi oss hårt för att minska vatten
förbrukningen i våra fastigheter och att få
en fungerande sopsortering.
När Uddevallahem nu blickar in i 2018
gör vi det med vetskapen att vi har 44 pro
cent helnöjda kunder, alltså kunder som
ger oss högsta betyg på en 5-gradig skala.
Det är bättre än branschens genomsnitt
och en fantastisk siffra att bygga vidare på
när vi sätter agendan för nya året.
Vi kommer oförtrutet jobba vidare på
den inslagna vägen. Och vi kommer fort
sätta att utveckla Uddevalla.

OMSLAGSBILDEN: KVARTERET EOL

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Södra Hamngatan 13, 451 40 Uddevalla
Postadress
Box 344, 451 18 Uddevalla
Telefon växel
0522 – 65 35 00
Fax
0522 – 65 35 80
Öppettider växel och kontor
Måndag
9.00-12.00, 13.00-18.00
Tisdag – Fredag 9.00-12.00, 13.00-16.00
Öppettider kundtjänst
Telefon
Måndag-fredag 9.00-12.00
Besök
Måndag
13.00-18.00
Tisdag-fredag 13.00-16.00
E-post
info@uddevallahem.se
Servicejour
0522 – 65 35 85
Trygghetsjour
0522 – 65 35 99

Nästa tidning utkommer: Mars 2018
Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB
Tryck: Sky Blue Media AB
Bo&Trivas utkommer fyra gånger per år och delas
ut i brevlådan till Uddevallahems hyresgäster.
Du kan också ladda hem tidningen på vår webbplats
www.uddevallahem.se
Frågor om Bo&Trivas: Kontakta Magnus Nordberg på
tel 0522-65 35 59 eller maila magnus.nordberg@uddevallahem.se
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God jul

i varje hus

Julen närmar sig med stormsteg och här kommer några enkla
tips som sätter guldkant på julmyset. Vi passar också på att
önska er en riktigt god jul – och ett härligt nytt 2018!

Pepparkaksfudge
Hemlagat julgodis som är enkelt att göra och smakar smaskens. Pepparkaks
fudge blir ett uppskattat juligt inslag på gottebordet, eller varför inte som
julgåva i en fin burk?
Du behöver:
3 dl vispgrädde
3 dl strösocker
1 dl ljus sirap
1 tsk vaniljsocker
50 g smör (rumsvarmt)
150 g mörk choklad
2 tsk pepparkakskrydda
Krossade pepparkakor eller strössel

Gör så här:

Koka upp grädde, socker och sirap i en kastrull och låt koka till ca 122 grader, eller
tills smeten klarar kulprovet. Kulprovet gör du genom att kyla ner några droppar
smet i iskallt vatten. Smeten är färdig när du kan forma en kula av den. Rör sedan
ner smör och pepparkakskrydda, och bryt till sist ner chokladen i blandningen.
Rör om tills allt har smält och du har en jämn smet. Häll upp i en form klädd med
bakplåtspapper, ca 15x25 cm, och strö eventuellt krossade pepparkakor eller
strössel över. Ställ in i kylen tills den svalnat, gärna över natten. Skär upp i lagom
stora bitar, ät och njut!

Julgransgirlang med vimplar
Snyggaste dekorationen till julgranen gör
du själv. Det enda du behöver är fint papper,
snöre och en häftapparat. Vi använde ett par
gamla notblad – återbruk när det är som bäst.
1. Vik pappret och klipp ut vimplar
i lagom storlek.
2. Häfta fast vimplarna med lagom
avstånd på snöret,
3. Häng upp i granen, i ett fönster
– eller var du vill.

Jul i Uddevalla
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Uddevallahem tipsar

9–10 december
Gammaldags Jultorg
i Uddevalla Centrum

En fläkt av äldre tiders torghandel. Här
kan du köpa allt du behöver till julen som
ost, korvar, sillinläggningar, glögg, hemkokt kola och hantverk av alla de slag. Eller
varför inte ta en tur med häst och vagn?

13 december
Luciamorgon
i Uddevalla
kyrka
En stämningsfull
start på dagen med
Plusgymnasiets
musikprogram under ledning av
Ida Eriksson. Start 09.00.

16 december
Julfackeltåg på
strandpromenaden
11:e året i rad för denna stämningsfulla
tradition. Fackeltåget avgår från
Svenskholmen 16.30. Från 16.00 finns
det musik och underhållning, tomtar
& tomtegummor, glögg, pepparkakor
& lussekatter. Klä dig varmt – hela
evenemanget är utomhus.

21 december
Tomtekväll
i centrum
Tomten delar ut
godispåsar till alla
barn i tomteluva eller
tomtekläder, musik på stan, gåvogranen
och fina julerbjudanden i butikerna som
är öppna till 21.00.

31 december
Uddevallas stora
officiella nyårsfirande
Samling vid scenen framför Bohusläns
Museum 16.15. Underhållning, tal och
fyrverkerier så klart.

Tipsa oss! Har du ett eget smart
vardagstips att dela med dig av?
Posta på Instagram och tagga med
#uddevallahem och #vardagstips.

3

Bo & Trivas / Nr 4 / 2017
I kvarteret Eol är det enkelt att hitta nyckeln till frihet. Här bor du ljust, fräscht
och bekymmersfritt i våra nybyggda hyresrätter med nära till allt – och 0:- i insats.

Hitta nyckeln till frihet i

kvarteret Eol
Mellan Brattgatan och Bastionsgatan i centrum har ett nytt hus vuxit
upp. Nu är det strax dags för 78 härliga hyresrätter att hitta sina
hyresgäster. I februari 2018 öppnar vi de digitala dörrarna till kön
för kvarteret Eol, och du behöver inte ens lämna soffan för att söka
lägenhet – hela processen sker på vår hemsida.

Lägenhets
släpp:
10 februari,
2018
Lägenhetssläppet är planerat till 10 feb
ruari 2018, och vi återkommer självklart
med exakt datum och klockslag i god tid
innan dess. Vill du vara säker på att inte
missa någon information kan du prenu
merera på kvarteret Eols eget nyhetsbrev
på vår hemsida.

Förbered dig idag

När kön väl öppnar är det först till kvarn
som gäller, så se till att vara förberedd –
det ökar dina chanser att få just den lägen
het du vill ha. All information du behöver,
inklusive vår instruktionsfilm om hur du
söker lägenhet, hittar du på kvarteret Eols
egen sida på uddevallahem.se.

Ljust och fräscht – med
möjlighet till havsutsikt

I kvarteret Eol bygger vi ettor, tvåor och
treor – alla med egen balkong! Från några
av dem har du till och med havsutsikt. För
att du enkelt ska kunna sätta din prägel på
ditt nya hem är inredningen genomgåen
de ljus och fräsch – med ekparkett, kakel
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Badrum med stilren inredning och egen tvättmaskin, vardagslyx när den är som allra bäst.

och klinker i badrummet och tvättmaskin
för bekvämlighetens skull.

Så hittar du din drömlägenhet

Börja planera ditt nya boende redan nu.
På vår hemsida finns verktyget Lägenhetsväljaren som hjälper dig att hitta rätt lä
genhet. Här kan du se både planritningar
och hyror för samtliga lägenheter på ett
enkelt och överskådligt sätt. I broschy
ren om kvarteret Eol hittar du också all
praktisk information om fiberanslutning,
parkeringsplatser med mera. Broschyren
finns även den på kvarteret Eols egen sida
på uddevallahem.se.

Nära till ALLT

I kvarteret Eol har du både shopping,
service och nöjen runt knuten. Ta en pro
menad på stan och stanna till på en ute
servering eller två – eller kanske kolla in
en utställning på Bohusläns museum? Du
har ju ändå så nära hem! Och om du mot
förmodan vill ta dig härifrån ligger både
Kampenhof och järnvägsstationen bara en
kort promenad bort.
Kök med planlösningar som inbjuder till
att umgås under många mysiga middagar.

Dottes bästa tips i centrum
Dotte Nielsen beskriver sig själv som en hängiven Uddevallakille
som brinner för Uddevalla och för stadens utveckling – och vi kan
inte annat än att hålla med. Dotte anordnar Run Dirt Race och
Uddevalla Swimrun och är styrelseledamot i Uddevalla Näringsliv.
Han driver flera stora Facebookgrupper om Uddevalla – och han är
mannen bakom den välbesökta bloggen Mitt Uddevalla.
Bloggen har tusentals besökare i veckan
och här berättar Dotte om aktuella eve
nemang och arrangemang, om eldsjälar,
aktuella händelser och platser som måste
besökas eller upplevas. Dotte gillar att
tänka på Uddevalla som restaurangoch upplevelsestad. Han menar att vi
har enormt bra shopping både på Torp
och i centrum. Men framförallt erbjuder
Uddevalla centrum ett fantastiskt utbud
av mat, fika och upplevelser. Här bjuder
Dotte på sina bästa tips:

Äta: 1803,
Norra Drottninggatan 26

– Det är jättesvårt att välja, men jag är
svag för 1803. En pub i engelsk stil som
serverar typisk pubmat i en avslappnad
miljö.
Ljus och vilsam färgsättning i sovrummen,
här kan du sova riktigt gott.

Fika: Roomer Coffee & Deli,
Kochska Gränden 4

Se: Kvarteren kring
Södra Hamngatan

– Jag är väldigt förtjust i kvarteren om
kring Södra Hamngatan. De gamla
byggnaderna som vittnar om Uddevallas
historia gör något med mig, och därifrån
är det inte många steg till Hasselbacken,
Bäveån eller Kungstorget. Fantastiskt!

Uppleva: Häng på Hamngatan

– I somras bjöd Häng på Hamngatan
på ett rikt kulturutbud där Uddevalla är
som vackrast. Folkfesten längs de båda
Hamngatorna var underbar. Får inte
missas!
Allt detta når du på en kort
promenad från kvarteret Eol.
Vill du ha fler tips?
www.mittuddevalla.se

– Roomer är stället där jag gärna både
fikar och äter. Inbjudande lokaler, gott
kaffe och härlig personal.

Shoppa: Uddewalla Saluhall,
Kålgårdsbergsgatan 2

– Det faller nästan under restaurang
kategorin, men jag shoppar gärna i Salu
hallen. En ost, en köttbit eller varför inte
rökta musslor?
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Saknar du
hyresavin?

Kontrollera din
skräppost!
Hittar du inte hyresavin som Uddevalla
hem skickat dig i inkorgen i din e-post? Då
är det sannolikt så att mailet hamnat i din
skräppost. Så sker ibland med mail som
har en noreply-avsändare och det kan inte
Uddevallahem påverka.
Innan du nästa gång kontaktar Udde
vallahem och efterlyser din hyresavi ber vi
dig således att först titta i din skräppost.

Nya certifikat
för vårt ledningssystem

Under hösten har Uddevallahem genom
fört revision av vårt miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Vi har fått förnyade certifikat för ISO 14001 och OHSAS 18001 som
gäller i tre år.

Följ oss på

Facebook!
På vår Facebook-sida berättar vi om aktuella händelser och andra nyheter som rör
Uddevallahem. Så, för att vara säker på att
inte missa något rekommenderar vi att följa oss på Facebook. Över 2 300 personer
gör redan det!
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Hit flyttar Uddevallahem till våren…

Uddevallahem
flyttar huvudkontoret
till Kålgårdsbergsgatan
Till våren flyttar Uddevallahem huvudkontoret från Södra Hamngatan
till Kålgårdsbergsgatan. Det här är en tillfällig lösning i väntan på att
vårt nya kontor på Sundberg-tomten ska stå klart.
Det preliminära datumet för flytten till
Kålgårdsbergsgatan är satt till 8 april
2018. På Kålgårdsbergsgatan kommer
Uddevalla
hem flytta in i en lokal som
idag står tom, mitt emot Åberg-tomten.
För somliga Uddevallabor är lokalen
synonym med gamla Baccanalen, populärt
dansställe på 70-talet.
Här kommer Uddevallahem att ha
kundservice och kundmottagning i en
tréplanet, medan övriga funktioner sitter
en trappa upp.
– Det här är förvisso bara en tillfällig
lösning under drygt ett års tid, men vi
kommer givetvis göra allt för att det här
inte ska påverka våra kunder negativt.
Tvärtom kanske många kommer uppleva
det positivt att vi sitter ännu mer centralt,
säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.
Idag har Uddevallahem huvudkonto
ret på Södra Hamngatan. Där väntar en
ny hyresgäst på att få flytta in, och det är
för att underlätta för denna hyresgäst som
Uddevallahem väljer den här tillfälliga lös
ningen på Kålgårdsbergsgatan under en
övergångsperiod.
Och den perioden kommer att vara på
lite drygt ett år.

…och 2019 är nya kontoret på Sundberg klart.

För redan någon gång runt sommaren
2019 går sedan det slutgiltiga flyttlasset
till nya Sundberg-tomten vid Västerlång
gatan/Lagerbergsgatan. Där pågår just nu
bygget av ett stort antal nya bostäder men
också av det som ska bli Uddevallahems
nya huvudkontor.
Uddevallahems kontor kommer att lig
ga i entréplan mot Norra Drottninggatan.
– Vi ser mycket fram emot att flytta dit,
vi är trångbodda där vi sitter idag. I de nya
lokalerna får vi också helt andra möjlig
heter att skapa en trevlig och verksamhets
anpassad miljö, som gagnar både kunden
och personalen, avslutar Thomas Aebeloe.
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Kv. Sundberg
värt att vänta på

Sist i raden av våra nybyggen kommer en riktig pärla. I kvarteret
Sundberg bor du verkligen mitt i smeten med all tänkbar service
och stadens alla nöjen inom räckhåll. Här är det enkelt att trivas i
välplanerade, ljusa lägenheter – alla med egen balkong.

Rudan redan
fullt uthyrt
Samtliga lägenheter gick åt direkt
när Uddevallahem i oktober
öppnade kön till 47 nya bostäder
i kvarteret Rudan på Tureborg.

Vi rekommenderar alla att titta i vår bro
schyr om Sundberg och studera planlös
ningarna. Ni kommer upptäcka här
liga
lägenheter, i flera fall med fantastiska ter
rasser.

kett, samt kakel och klinker i badrummet.
För bekvämlighetens skull har varje lägen
het också egen tvättmaskin. Allt utan en
enda krona i insats.

Ettor och tvåor

Förutom våra härliga hyresrätter kom
mer huset att innehålla kontorslokaler,
bostadsrätter och servicebostäder. Och
det bästa av allt: en egen oas i form av en
grönskande innergård att njuta av. Vill du
veta mer? Prenumerera på Sundbergs ny
hetsbrev på uddevallahem.se.

Bara ett stenkast från Kungsgatan, på det
som tidigare var en trist och grå grustomt,
växer nu ett hus utöver det vanliga fram.
Om du promenerar förbi kan du se att
första våningen är på plats och bygget går
framåt för full maskin, helt enligt tidspla
nen. Vi planerar att kunna släppa lägen
heterna i augusti 2018.

Olika lägenheter
– för olika behov

I kvarteret Sundberg ryms både ettor, två
or, treor och en rejäl fyra. Alla lägenheter
får ljus och stilren inredning med ekpar

En oas mitt i stan

Sundberg i sammanfattning
• 26 lägenheter i perfekt centrumläge
• 1–4 rum och kök, alla med egen balkong
• Lägenheterna släpps i augusti 2018
• Inflyttning 2019 (preliminärt)
• Läs mer på www.uddevallahem.se

– Vi är givetvis oerhört nöjda. Det känns
riktigt bra att Uddevallahem kan erbjuda
de här lägenheterna med inflyttning redan
till sommaren nu när efterfrågan är så här
stor, säger vd Thomas Aebeloe.
På Rudan har Uddevallahem valt att
satsa på ytmässigt lite mindre lägenheter.
Ungefär en tredjedel av husets 47 lägen
heter är ettor, medan resten är kvadrat
smarta tvåor.
Ett lyckat koncept, visade det sig
snabbt när lägenheterna släpptes. På bara
en halvtimma hade Uddevallahem tagit
emot betydligt fler intresseanmälningar än
det finns lägenheter i huset.
13 lägenheter gick redan i ett första
släpp två veckor tidigare, som var exklusivt
för de personer som redan bor hos Udde
vallahem.
– Det var ett sätt för oss att premiera
våra egna hyresgäster. Dessutom såg vi det
som ett bra sätt att ska
pa lediga lägenheter i
vårt befintliga bestånd,
vilket är till glädje för
alla som står i vår bo
stadskö, säger Thomas
Aebeloe.
Inflyttningen på
Rudan är planerad till
1 juni 2018.
Thomas Aebeloe
VD, Uddevallahem
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Mats byter miljö
Efter 42 år på Uddevallahem har det blivit dags för vår miljöansvarige Mats Dahl att gå i pension.
Vi träffade Mats för en summering av hans långa och händelserika karriär. Häng med!
Vi måste dock börja med en dementi för
42 år stämmer inte riktigt. Mats tjuvstar
tade nämligen redan som 15-årig som
marjobbare, men började sin första fasta
anställning på Uddevallahem 1976. Första
jobbet var att köra sopor på Skogslyckan
och Unneröd, sopor som på den tiden eld
ades upp i panncentralen. Kanske var det
där Mats intresse för miljöfrågor vaknade?
Karriären gick snabbt framåt. Mats blev
arbetande förman och sedan områdeschef,
först på Skoglyckan/Unneröd och sedan
på Trubaduren/Sälghugget/Myntet.

Tidigt miljöfokus

I början av 90-talet började intresset för
miljön vakna på allvar och när Mats fick
frågan om han ville ta hand om miljö
frågorna i företaget nappade han direkt.
Uddevallahem var tidiga med att utse en
miljöansvarig, men miljöarbetet hade re
dan börjat.
– Ja, den kanske största miljöboven var
sopeldningen på Skogslyckan, och den
stängde vi i början av 80-talet. Och i bör
jan av 90-talet hade vi startat upp lokal
kompostering av matavfall, det fick vi fin
reklam för i lokaltidningen, berättar Mats.
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Fika i soprummet

När sophanteringen började byggas om
och sopnedkasten stängdes blev det en
del rabalder, men det gick över med tiden.
Kanske var informationsmötena där Mats
bjöd på fika i soprummen en bidragande
orsak… Mats inventerade också företagets
städkemikalier och insåg att de var allde
les för många, över 400 stycken. Idag har
Uddevallahem 20 produkter för städ och
rengöring. Men Mats har också varit enga
gerad i projekt utanför miljöområdet, både
med att ordna nya boenden till hyresgäster
vid försäljning och rivning av fastigheter
och vid stamrenoveringar.
– Jag har alltid försökt att vara rättvis
och ärlig mot våra hyresgäster. Det är så
roligt att komma hem till folk, man får
höra många intressanta historier, säger
Mats.

Miljö och arbetsmiljö

1995 skapades Uddevallahems första miljö
program, en föregångare till det lednings
system som komma skulle. 2002 började
arbetet med ett miljöledningssystem, där
även arbetsmiljön kom att ingå. Ett system
som blivit en succé, berättar Mats.

– Vi bildade arbetsgrupper och hela
företaget deltog. Jag tror fortfarande att
framgångsfaktorn låg i att vi var många
som blev involverade, det höjde engage
manget.
Uddevallahem fick sin första certifie
ring 2006, och i dagarna levererades ett
nytt certifikat efter omcertifiering och
uppgradering till de senaste kraven.

I nöd och lust

Höjdpunkterna i Mats karriär är för många
för att vi ska kunna nämna alla. Men kan
ske var en av de största när Mats med kol
legor blev inbjudna till Rosenbad för att
hålla föredrag för ett stort antal pampar på
Världsarbetsmiljödagen 2013. Fast det har
heller inte alltid varit en dans på rosor. Mats
berättar om problem med värmesystemen,
svår ekonomisk kris och en förskingrings
härva där han dessutom blev felaktigt ut
pekad som skyldig i media.
– Det var nog det värsta av allt, jag hör
de på radion hur de sa att den skyldige var
chefen för ett visst område, men det var
inte sant, för det var ju jag. Det var tufft,
hela personalen fick stå ut med mycket vid
den tiden, minns Mats.

Mats minns
Nedskräpning på
ordningsmakten
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Men även om Mats haft gott om an
dra jobberbjudanden genom åren har han
stannat kvar. Varför då?
– Jag har aldrig gått till jobbet och haft
tråkigt. Jag har haft stimulerande arbets
uppgifter och bra kollegor, vi har alltid haft
roligt när vi jobbat. Och jag har alltid haft
bra stöd och fått bra respons från företaget.

Den gången jag körde ut från Konsum
Skogslyckan med traktor och kärra fullastad med kartong och wellpapp som
vi körde till förbränning på panncentralen. Efter mig kom en polisbil och en
kraftig vind lyfte hela lasset med kartong som flög ut över polisbilen. Jag
klarade mig med en tillsägelse, och efter det byggdes en bur på släpet.

Husvagn och mountainbike

Till jul är det dags för Mats att lämna
över stafettpinnen som miljöansvarig till
Jennie Bergh som du kan läsa mer om på
sidan 13. Men han kommer inte att ligga
på latsidan för det. Både hustru och son
är egenföretagare och kan tänkas vilja ha
hjälp… Huset ska få sitt, och en och annan
tur med husvagnen ska det allt bli. Mats
planerar också att komma igång med sin
cykelträning igen, kanske köra en del lopp?
Och så lite fotboll då…
– Ja, nu ska jag minsann lyckas få se
Elfsborg i Borås mer än en gång per år,
skrattar Mats som också passar på att
skicka en hälsning till kollegorna:
– Jag kommer gärna in för ett parti kort
på lunchrasten, bara så ni vet…

Ur askan i elden

Och så var det den gången när panncentralen på Skogslyckan brann, ingen
värme fanns i lägenheterna och det var
20 minusgrader ute. När allt äntligen
fungerade igen beställdes det tvätt för
att få bort allt sotet, det var ju väl tänkt
förutom att allt vattnet blåste säkringarna – och där försvann värmen igen…

Kalas för
våra mest

trogna
hyresgäster
I november uppmärksammade Uddevallahem
på sedvanligt vis våra mest trogna hyresgäster,
med presentkort och kaffekalas.
Sedan några år tillbaka är det en tradition
Uddevallahem har att uppvakta de kunder
som firar 30, 40 eller 50 år som hyresgäst
hos oss. I år gick inbjudan ut till ett 40-tal
personer.
– Det här är vårt sätt att visa tacksam
het till er. Det är ni som utgör ryggraden av
våra kunder, sa Uddevallahems vd Thomas
Aebeloe, när han hälsade välkommen till
kalaset på Rådhuset.
Till Rådhuset hade bland annat Lena
Blom tagit sig. Hon bor på Skogslyckan

sedan många år och vet varför det blivit så
många år hos Uddevallahem.
– Boendeformen innebär frihet. Sedan
är det ju ett suveränt område med fina pro
menadstråk och bra folk, säger hon.
Christer och Karin Gottschalk bor i sin
tur på Tureborg sedan länge. De är inne på
samma tankegångar.
– Vi trivs bra. Vi har nära till både cen
trum och till naturen, förklarar de.
På Rådhuset bjöd Uddevallahem inte
bara på fika. Kunderna bjöds också på en

uppskattad resa i Uddevallas och Udde
vallahems historia med Stefan Bergendahl
som föreläsare.
Dessutom belönades alla trogna hyres
gäster med ett presentkort.
Fotnot: Varje år bjuder Uddevallahem in
de trogna hyresgäster som bott hos oss utan
avbrott i 30, 40 eller 50 år.

9
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Miljö

Jennies miljöspalt
Jag heter Jennie Bergh och är ny på Uddevallahem, med ansvar för
upphandlingar och KMA (Kvalitet, miljö och arbetsmiljö). I denna första
miljöspalt tänker jag ge lite tips kring sortering samt hur vi kan plastbanta.
Visste du att det årligen produceras runt
280 miljoner ton plast i världen? Plast på
verkar miljön samtidigt som den innehåll
er kemikalier som kan störa vår hormon
produktion.
Plast som värms läcker mer kemika
lier. Därför ska du undvika att värma mat
i plastlådor i micron. På samma sätt är
det smart att byta ut kökets plastredskap
som stekspadar, slevar med mera som ofta
kommer i kontakt med hög värme. Du kan
säkert se att din favoritstekspade har smält
lite i framkanten från allt användande. Byt
även ut teflonpanna mot en panna i stål
eller gjutjärn.

När det gäller sopor kan dessa inne
hålla både farliga och värdefulla ämnen.
Det finns således två goda argument för
att sortera rätt – att skydda oss och att
spara en massa resurser. Genom att hål
la isär olika material kan det mesta också
återvinnas så att det blir nya produkter.
Sortering är en del av EU:s plan för hur
vi ska hantera vårt avfall så att människor
och miljö inte kommer till skada. Skräp
som slängs i naturen (eller på stadens ga
tor) riskerar att läcka farliga ämnen. Det
mesta tar också väldigt lång tid att bryta
ner, några exempel:

• Glas: 1 miljon år
• Plast: 450 år (då återstår ändå
skadliga mikrobitar av plast)
• Aluminium: 200–500 år
• Plastbestruket papper: 5 år
• Fimpar: 1–5 år
• Papper: 6 månader

Tänk också på att läkemedel och mediciner
inte får hällas ut i avloppet eller spolas ned
i toaletten, det räknas som farligt avfall och
ska lämnas till apoteket i en genomskinlig
påse. Inte heller snus, som innehåller kad
mium, får slängas i toaletten.

Dags att sortera
matavfallet i papperspåse
I höst har Uddevallaborna börjat samla sitt matavfall i
papperspåsar. Efter nyår är det dags för Uddevallahems
hyresgäster att göra samma sak.
– Vi tar det steg för steg och senast i mars
2018 ska alla hushåll ha fått den nya pap
perspåsen, säger Jens Ekland på renhåll
ningen hos Uddevalla Energi.
I 120 av landets kommuner sorterar
man redan sitt matavfall i papperspåsar.
Nu är Uddevalla Energi i full gång med
att införa samma modell i Uddevalla.
2017 har blivit året då det på allvar upp
märksammats att vi måste minska vår
konsumtion av plastpåsar – och Udde
valla Energis övergång till papperspåsar
sammanfaller mycket lämpligt med detta
”upprop”.
Men fördelarna med papperspåsen är
större än så.
– Uddevallas matavfall blir till biogas,
men så länge vi behövde separera mat
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avfallet från en plastpåse hade vi ett spill
på 20 procent. Papperspåsen, däremot,
kan rötas tillsammans med matavfallet
vilket gör att mer biogas kan utvinnas, sä
ger Jens Ekland.
Farhågor om att påsen ska läcka eller
lukta avfärdar han.
– Ställer du påsen i en tät behållare,
till exempel en hink, får du räkna med att
den luktar och läcker när fukten stängs
inne. Det är därför man ska använda den
ventilerade påshållaren som man får av
oss. Sedan är det klokt att låta de blötaste
matresterna rinna av i vasken först, samt
att du byter påse efter 2-3 dagar.
För mer information om papperspåsen
och hur du ska sortera, läs på
www.uddevallaenergi.se

Fakta papperspåsen
I papperspåsen slänger du allt ditt
matavfall, samt till exemepel hushållspapper, servetter och kaffefilter.
I startpaketet som delas ut får varje
hushåll en påshållare och 160 påsar
(som ska motsvara cirka en årsför
brukning).
Genom att använda din ventilerade
påshållare undviker du att påsen läcker.
Papperspåsen medför flera miljövinster
jämfört med att sortera i plastpåsar.

Behöver du hyra lokal för ditt
företag, eller kanske för en
förening eller organisation?
Vänd dig till oss på Uddevallahem!
Vi äger och förvaltar över 600 lokaler/för
råd runt om i Uddevalla. Vi har lokaler i
de flesta storlekar och i de flesta områden,

så chansen är med andra ord god att vi kan
leva upp till dina önskemål.
Med Uddevallahem som hyresvärd får
du också en pålitlig partner, som vet vad
kunden efterfrågar.
Just nu har Uddevallahem flera lediga
lokaler i olika storlekar som är lämpliga
såväl för det lite mindre företaget som för
föreningar och organisationer.

Läs på vår hemsida, under fliken Loka
ler, om du vill veta mer. Eller ta kontakt di
rekt med vår lokaluthyrare Anders Linreus
på 0522 – 65 35 62 eller anders.linreus@
uddevallahem.se.
Här är några exempel på lokaler som
finns tillgängliga just nu.

Göteborgsvägen 7-9
Lokalen är på 259 kvadratmeter.

Stora Nygatan 4 B
Lokalen är på 109 kvadratmeter.

Tureborgsvägen 3
Lokalen är på 85 kvadratmeter.
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Vi har lediga lokaler

Nu ska den svarta bostads
marknaden kartläggas
Nu ska Uddevallahem tillsammans med Uddevalla kommun kartlägga den olovliga
andrahandsuthyrningen. Syftet är att få mer kunskap om problemets omfattning.
Det finns sedan en tid tillbaka starka miss
tankar om att den svarta bostadsmarknaden
i Uddevalla har ökat på senare år i takt med
att bostadsbristen tilltagit. På Uddevalla
hem märker vi det genom att rörligheten i
vårt fastighetsbestånd är lägre än vad som
känns rimligt.
Nu har länsstyrelsen beviljat en halv
miljon kronor för att Uddevalla kommun,
tillsammans med Uddevallahem, ska kart
lägga den svarta bostadsmarknaden. Pro
jektet kommer att pågå i ett år, med start
1 februari 2018.
– En parallell bostadsmarknad slår mot
hela samhället och ökar klyftorna, säger
Petra Viita, samordnare för bostadsför
sörjningsfrågor med fokus på nyanlända i

Uddevalla kommun.
Det är främst hon som kommer att utfö
ra kartläggningen, med Uddevallahem som
samarbetspartner.
– Den olovliga andrahandsuthyrningen
finns antagligen i alla stadsdelar och ibland
är det organiserat och satt i system, så att
vissa personer tjänar pengar på samhällets
svaga och utsatta grupper. Men ibland kan
det också ligga ren okunskap bakom den
otillåtna andrahandsuthyrningen, säger
Henrik Svenman, som jobbar med bostads
sociala frågor på Uddevallahem.
Den som olovligen hyr ut sin lägenhet i
andra hand riskerar, förutom att förlora sitt
hyreskontrakt, att förlora sin plats i kön och
att inte vara välkommen tillbaka till Udde

vallahem. Därför är det viktigt att fråga i
förväg och göra en ansökan, för den som
vill hyra ut sin lägenhet i andra hand.
För Uddevallahem är det en angelägen
fråga att komma till rätta med den olovliga
andrahandsuthyrningen.
– Vi vill självklart ha koll på vilka
människor det är som bor i våra lägenheter.
Både för vår egen skull och för att grannar
na ska känna sig trygga. Dessutom är vårt
uppdrag att ha rättvisa regler och en fung
erande bostadskö. Det är inte minst med
tanke på alla de som tålmodigt står i vår kö
och väntar på sin tur att få en lägenhet, av
slutar Henrik Svenman.

CREDIT CA
000 000 000
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Therese är särskilt nöjd med sitt nya badrum. Inte svårt att förstå varför.

”Det har blivit otroligt fint”
Positiva reaktioner på ROT-renoveringen på Skogslyckan
På Östanvindsvägen ROT-renoverar Uddevallahem nu över 230 lägenheter.
En av många nöjda hyresgäster är Therese Ottosson.
– Jag är jättenöjd. Det har blivit mycket bättre än jag hade vågat hoppas, säger hon.
Till jul kommer Uddevallahem vara klara
med 96 av lägenheterna i den stora reno
veringen på Skogslyckan. Therese Ottosson
bor på Östanvindsvägen 16, det hus renove
ringen startade i, och fick tillbaka sin lägen
het nyrenoverad och fin i somras.
Såväl kök som badrum är totalrenovera
de. Badrummet får samma standard som i
nyproduktionerna.
– Badrummet är jag allra mest glad över.
Det blev otroligt fint, säger hon.
Det är ett komplext arbete att hantera
en så här stor ROT-renovering, men Udde
vallahems fastighetschef Ronny Bohm och
byggprojektledare Jonas Olsson är tillsam
mans med byggentreprenören Per Jacobsson
Byggnads AB mycket nöjda med det pågå
ende arbetet.
– Det är så med stora stamrenoveringar
att man lär sig hela tiden. Nu löper arbetet
på mycket bra här, säger Peter Kalin, plats
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chef på Per Jacobsson Byggnads AB.
Ronny Bohm nickar instämmande och
konstaterar att vi nu till jul är klara med två
av de tre höghusen på Östanvindsvägen. I
samband med att kök och badrum byts, pas
sar Uddevallahem på ett göra en rad andra
åtgärder, som att byta fönster, byta fasad, re
novera tvättstugorna med mera.
– Det innebär mindre störningar för hy
resgästerna när vi gör de åtgärderna samti
digt, istället för att vi kommer tillbaka igen
om ett år, påpekar byggprojektledare Jonas
Olsson.
För närvarande är ett 40-tal arbetare
engagerade i den stora renoveringen. The
rese Ottosson bor således mitt i en byggar
betsplats, men det är inget som stör henne
nämnvärt.
– Jag är sällan ens hemma dagtid, så jag
märker inte av något. Och under de veckor
min lägenhet renoverades valde jag att flyt

Ronny Bohm och Peter Kalin är nöjda med hur
projektet löper på.

ta hem till mina föräldrar. Men nu kommer
det nog dröja innan jag flyttar härifrån, säger
hon med ett leende.
ROT-renoveringen kommer att pågå
under hela 2018 och omfattar Östanvinds
vägen 12-16 och 19, samt Ögårdsvägen 1.

21°

Den här tiden på året kommer det en del frågor från
våra hyresgäster om innetemperaturen. Uddevallahems
ambition är att du alltid ska ha 20-21 grader i lägenheten.
Värmeregleringen sker med automatik,
det är alltså inte så att Uddevallahem slår
av och på värmen beroende på väder.
Men man ska vara medveten om att det
vid snabba väderomslag ibland kan ta en
liten stund för systemet att hinna ställa in
sig för att ge den optimala värmen.
Tänk också på att det finns några
saker du själv kan göra för att få en bra
komfort i bostaden;
• Kontrollera så att termostatventilerna
är i öppet läge (högsta siffran)

• Vädra kort och intensivt, så behåller
du värmen
• Håll ventiler öppna för bra luftcirku
lation
Är du osäker på om du har rätt temperatur i din lägenhet? Placera din termo
meter mitt i rummet, minst en meter
ovan golvet, i den så kallade vistelse
zonen. Visar termometern lägre än 20
grader är det dags att kontakta oss och
göra en felanmälan.

• Möblera inte framför element och
termostat

Var försiktig med dina

levande ljus!

Under advent och jul tänder vi gärna levande ljus och gör det lite extra
mysigt i vintermörkret. Men tyvärr är december också den månad på
året då det sker flest bränder i våra hem.
Uddevallahem uppmanar alla att ta ansvar och vara försiktiga när man tänder
levande ljus.
Följer ni dessa punkter är risken för
att olyckan ska vara framme betydligt
mindre;
• Lämna inte i något läge levande ljus
utan tillsyn.
• Tänk på var du ställer ljusen. Se till att
inget står intill som kan ta eld.
• Lägg undan tändstickor och gaständare så att inte barnen kommer
åt dem.

• Kontrollera så att sladdar och kontakter är hela i dina ljusstakar.
• Sätt gärna en påminnelse på insidan
av ytterdörren, om att släcka ljusen
innan du går ut.
Passa också på att kontrollera så att batteriet i din brandvarnare fungerar. Skulle
det inte göra det kontaktar du Uddevalla
hem så kommer vi och byter. Batterierna
som sitter i ska normalt räcka i tio år och
Uddevallahem kommer och byter i god
tid innan det.

ROT-renovering
väntar på Tureborgsvägen 22
Uddevallahem har redan ROT-renoverat en stor del av våra lägenheter på
Tureborg. Nästa år är turen kommen till
fastigheten Spiggen 1, med adress Tureborgsvägen 22.
Huset består av 68 lägenheter, som
bland mycket annat kommer att få helt
nya kök och badrum.
Arbetet drar preliminärt igång i mars
och väntas pågå i ett års tid.
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Tips för bra
inomhustemperatur

Ny på jobbet
Jennie Bergh, 39 år, är nyanställd
på Uddevallahem med ansvar för
upphandlingar samt KMA (Kvalitet,
Miljö och Arbetsmiljö). Vad innebär
arbetsrollen?
– Jag ser till så att verksamheten får de
avtal som behövs genom att göra upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vidare strukturerar jag
vårt arbete inom Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö (KMA), jag ser också till så att vi följer vårt ledningssystem och att vi verkar
för god miljö och arbetsmiljö.
Vad är höjdpunkterna i den roll du har?
– När man öppnar och utvärderar anbud. Det är spännande! Men fortfarande
är rollen ganska ny för mig.
Vad ägnar du dig helst åt när du inte
jobbar?
– Hästar har alltid varit en stor del
av mitt liv. Under många år bodde jag i
Tyskland och jobbade med dressyrhästar
och senare jobbade jag på polisrytteriet i
Stockholm. Jag håller fortfarande på lite
med hästar. Annars bygger jag och min
man hus och så försöker jag hinna träna
lite också.

Almanackor
för 2018
Även i år erbjuder Uddevallahem den
populära väggalmanackan. Almanackorna levereras till vårt huvudkontor på
Södra Hamngatan 13 i början av vecka
51. Du som är hyresgäst hos oss är välkommen in och hämta ett exemplar.
Vi delar ut så långt lagret räcker med
start vecka 51.
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– Är det något
som händer, så är
det ju bara att ringa.
Vi har jättefina
fastighetsskötare
här!

en fin lägenhet – enda nackdelen var att
den låg granne med en ständigt doftande
pizzeria…
– Folk sa: ska du verkligen flytta dit ut
på myren, det låg ju en sådan här förut.
Men jag föll direkt, berättar Inger.

Goda grannar

Ingers favoritplats i lägenheten är uteplat
sen. Hon sitter gärna ute och äter både
frukost och middag under den varmare
årstiden. Och det bästa med området, det
är grannarna.
– Vi har en fantastiskt god grannsämja
här. Vi håller koll på vem som är hemma
och vem som är bortrest, det känns tryggt,
säger Inger.
I somras gick grannarna ihop och äska
de pengar av Hyresgästföreningen till ett
partytält som redan används flitigt till både
kräftskivor och surströmmingskalas.

Uppskattad service

Livet i lägenheten
Har du också någon gång gått förbi ett hus och undrat vilka som bor
där? Nu behöver du inte fundera längre! I den här artikelserien berättar
våra hyresgäster om sina liv i sina lägenheter. Idag har vi tagit oss till
Ljungskile för att hälsa på hos Inger Muld.
Välkommen till paradiset, säger Inger när
hon öppnar dörren. Vi förstår direkt vad
hon menar, det är inte ju varje dag ett besök
i en lägenhet börjar med att man öppnar en
vacker vitmålad grind (!) På Kaprifolvägen
i Ljungskile gömmer sig nämligen en rik
tig radhusidyll i hyresrättsformat. Här bor
Inger Muld, sedan 27 år tillbaka. Och hon
har inga som helst planer på att flytta
– Nej, jag brukar säga att härifrån får de
allt bära ut mig, skrattar Inger.

Inger, vi tackar för fint beröm och en
mycket trevlig pratstund. Stort tack för att
vi fick komma och hälsa på i ditt vackra
hem – ditt paradis på jorden!

Hög trivselfaktor

Ingers lägenhet är en vackert inredd ljus
och luftig tvåa. Det känns som om man
kommer in i en villa av miniformat. Här
finns allt man kan behöva, inklusive en
rejäl klädkammare och en liten tvättstuga
som Inger även använder som syrum. Pre
cis utanför köksfönstret festar blåmesarna
på talgboll och inne i det mysiga köket
bjuder Inger på kaffe. Hon berättar att hon
älskar att vara hemma, och att få tiden att
gå är inga problem.
– Här finns alltid något att göra. Jag
syr mycket, lagar och fixar till barnbarnen.
Och varannan måndag är vi några härifrån
området som spelar bingo.

Omtyckt område

Har du sett, en sådan inbjudande entré!

Att bo här på Kaprifolvägen är som att bo
i villa, men mycket bättre, menar Ingrid.
Och hon ger Uddevallahem ett gott betyg.
– Är det något som händer, så är det ju
bara att ringa. Vi har jättefina fastighets
skötare här!

Området Hälle där Inger bor är mycket
populärt, med lång kö till lägenheterna.
Men annat var det när Inger flyttade hit.
Då var området var nybyggt och hyrorna
ansågs dyra. Inger hade dessutom redan

Vackert och trivsamt i varje vrå är det hos
Inger Muld.

Namn: Inger Muld
Yrke: glad pensionär
Gör på fritiden: syr gärna,
och njuter av att vara hemma
Bor i: en tvåa på Kaprifolvägen
i Ljungskile
Hyresgäst sedan: 27 år tillbaka
Det bästa med lägenheten:
uteplatsen

Vill du också vara med? Skicka ett mail till oss på info@uddevallahem.se
där du berättar lite om dig själv, så kanske det blir din tur nästa gång
14

Möt våra
byggprojektledare
Uddevallahems byggprojektledare har bråda dagar just nu. Nya, stora
byggprojekt varvas med stambyten och andra renoveringar. Daniel
Shamoun jobbar bland annat med bygget av kvarteret Rudan, där
lägenheterna precis har släppts och hyrts ut i en rasande fart. Ett
drömprojekt, enligt Daniel.

nörer. En vanlig dag rör sig Daniel och
hans kolle
gor fram och tillbaka mellan
kontoret och de olika projekten. Extra in
tensivt blir det under själva produktionsfa
sen, då de även fungerar som byggledare.
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PÅ UDDEVALLAHEM FINNS ETT ANTAL OLIKA YRKESPERSONER. I DEN HÄR SERIEN
TRÄFFAR VI NÅGRA AV DEM OCH NU HAR TUREN KOMMIT TILL VÅRA BYGGPROJEKTLEDARE.

Noggrann kontroll

– Vi jobbar ungefär hälften av tiden ute på
byggena. Vi informerar hyresgäster, vi hål
ler regelbundna byggmöten med entrepre
nörerna och vi kontrollerar noga att utfört
arbete är gjort på rätt sätt, berättar Daniel.
Just det sistnämnda är mycket viktigt
för att undvika obehagliga överraskningar
längre fram.
– Vi på Uddevallahem har valt att jobba
så. Det tar längre tid, men det lönar sig i
längden, menar Daniel.

Långa förberedelser

En byggprojektledare på Uddevallahem tillbringar halva sin arbetsdag på kontoret.

– Att få vara med och skapa något som se
dan ska står där så länge, det är fantastiskt!
Daniel har jobbat på Uddevallahem i drygt
tre år, och det råder ingen tvekan om att
han hamnat helt rätt.
– Det jag älskar med mitt jobb är att
det är så brett, det handlar både om bygg
teknik, ekonomi och projektledning. Inom
byggbranschen är det annars vanligt att
man specialiserar sig inom ett fack och blir
bra på det, men här får jag göra så många
olika saker, berättar Daniel.

Daniel jobbar både med stamrenoveringar
och nyproduktion. Båda kategorierna har
sin tjusning, och sina utmaningar. När det
gäller stamrenoveringar handlar det ofta
om ritningar som inte alls stämmer över
ens med verkligheten. Nybyggen i sin tur
har ofta en väldigt lång startsträcka innan
alla nödvändiga tillstånd är på plats, vil
ket kan ställa till det när man har en tid
plan att hålla. Men oavsett vilken typ av
projekt det gäller handlar det om en lång
process innan själva bygget är igång. Och
genom hela projektet, från start till mål, är
det många bollar som ska hållas i luften.
Byggprojektledarens roll är att se till att
inga bollar ramlar ner.

Fler byggprojektledare
på Uddevallahem

Spindeln i nätet

En byggprojektledare är den samman
hållande länken i varje byggprojekt. Rent
övergripande handlar det om tid, teknik
och ekonomi. Byggprojektledaren ska se
till att projekten håller tidplan och bud
get. Men det är också ett jobb med väldigt
många kontaktytor, såväl inom Uddevalla
hem som med hyresgäster och entrepre

Margaretha Johnsson

Jonas Olsson

Men det blir många timmar ute på byggena
också, det är mycket som ska kontrolleras.
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Vinn biljetter till
trettondagskonsert!

Är du sugen på att
se innebandy?

Uddevallahem lottar ut biljetter till vinterns
trettondagskonsert bland våra hyresgäster!
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Bo & Trivas / Nr 4 / 2017

Vi lottar ut
innebandybiljetter!

Konserten är till förmån för Lions Cancerfond
Väst, och går av stapeln på Östraboteatern
6 januari klockan 17.00.

Nu lottar Uddevallahem
ut biljetter till följande
två WH Rockets hemmamatcher i Stenab arena;

WH Rockets Herr
vs. Dingle
2 feb, kl 19.30

WH Rockets Dam
vs. Guldheden
9 februari, kl 19.30

Anmäl intresse senast 21 januari genom att maila på
info@uddevallahem.se eller ringa 0522-65 35 00.
Uppge namn, adress, telefonnummer samt vilken/
vilka matcher du är intresserad av. Utlottningen
är för dig som är hyresgäst hos Uddevallahem.
OBS! Man kan anmäla intresse
för max 2 biljetter per match.

Ring eller maila oss senast 21 december på
0522–65 35 00 eller info@uddevallahem.se
om du vill vara med i utlottningen.
Uppge namn, adress och telefonnummer.
Varje vinnare får 2 biljetter, som skickas
med post.
Du kan se resultatet av utlottningen på
Uddevallahems hemsida i mellandagarna.

Svara på vår
kundundersökning!
Du glömmer väl inte att svara på Uddevallahems hyresgästundersökning!
Ditt svar är viktigt för att vi ska veta vad vi
gör bra – och vad vi kan göra ännu bättre.
Undersökningen görs löpande under hela
året. Det betyder att vi inte kan säga när den
dimper ner i just ditt brevinkast, mer än att det
sker en gång per kalenderår. Håll utkik – och ta
dig några minuter att svara på våra frågor när
du har den i din hand.
Det tjänar vi alla på.

Nya kontakt
uppgifter?
Informera oss!
Har vi aktuellt telefonnummer
och mailadress till dig? Det är
viktigt att du informerar oss på
Uddevallahem om att du har nya
kontaktuppgifter.
Att vi har rätt kontaktuppgifter till dig är en viktig förutsättning för att vi ska kunna leverera
en bra service.

KNEP & KNÅP

Sudoku nr 4/2017
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Adress:__________________________________________________________
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2018-01-31
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________

1
8

Lösningen insändes till:

1
8

6

4
2
© Bulls

Postadress:_______________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________

Sudokuvinnare från Nr 3 – 2017

Tack för alla inskickade lösningar på vårt Sudoku i förra numret. Bland de rätta svaren har
vi dragit följande vinnare som får två trisslotter var.
Lars Engelbrektsen, Östanvindsvägen 12 A. Emeric Moricz, Romansvägen 7. Barbro
Karlsson, Tureborgsvägen 16. Hilda Ilji, Sångvägen 1. Bayan Wahab, Sunnanvindsvägen 1 B.
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